
Huishoudelijk Reglement Golfclub Holthuizen, versie sept. 2020 

Algemene bepalingen 
 
artikel 1 
De definities en de begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten, zijn eveneens van toepassing op 
dit reglement. 
 
artikel 2 
Deelneming in enigerlei vorm aan de activiteiten van de vereniging impliceert, dat men zich akkoord verklaart met 
en zich zal gedragen naar de bepalingen voorkomend in de statuten en in dit reglement, alsmede met/naar 
andere bepalingen en regelingen door het bestuur vastgesteld of gesanctioneerd. 

artikel 3 
Bij het baangebruik dient men te beschikken over voldoende spelregel – en etiquettekennis, naast voldoende 
spelvaardigheid, zulks ter beoordeling van de daarvoor door het bestuur ingestelde commissie, de professional 
en/of andere door het bestuur gemachtigden. 

artikel 4 
Het golfspel wordt zowel in competitie- als in recreatieverband beoefend, conform de richtlijnen van de N.G.F. 
(Nederlandse Golf Federatie) en in overeenstemming met de “local rules”. 

Lidmaatschap 
artikel 5 
Ter nadere uitwerking van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6 van de statuten geldt het volgende: 
De vereniging kent leden en verschillende categorieën aangeslotenen. 

1. De vereniging kent de volgende categorieën aangeslotenen (Deze categorieën hebben geen stemrecht 
binnen de golfclub Holthuizen): 

• “ Buitenleden” 
• “ Juniorleden” 
• “ Jeugdleden” 
• “ Proefleden” 
• “ Studentenleden” 
• “T-leden” 
• “ Ereleden” 
• “ Handicap geregistreerde leden” 

3. Leden hebben een onbeperkt speelrecht en kunnen deelnemen aan alle clubactiviteiten en gebruik 
 maken van alle faciliteiten van de Golfclub Holthuizen; Leden hebben de verplichtingen tot betaling van 
 de jaarlijkse contributie en een éénmalig bij de toelating als lid te betalen entreegeld en het nemen van 
 een renteloos participatiebewijs. 

4. Voor de categorieën aangeslotenen gelden de volgende rechten en plichten: 

 - “Buitenleden” hebben een andere homecourse en wonen minimaal op 30 km afstand van de Golfclub 
 Holthuizen en betalen een jaarlijkse contributie en een éénmalig bij de toelating als lid te betalen 
 entreegeld en het nemen van een renteloos ½ participatiebewijs. Zij hebben onbeperkt speelrecht en 
 kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van de Golfclub Holthuizen. Zij kunnen deelnemen aan alle 
 wedstrijden met uitzondering van de maandbekers en clubkampioenschappen. 

 - “Juniorleden” zijn tussen de 21 en 30 jaar. Zij hebben onbeperkt speelrecht en kunnen gebruik maken 
 van alle faciliteiten van de Golfclub Holthuizen. Zij kunnen deelnemen aan alle wedstrijden behalve de 
 seniorenwedstrijden. Zij betalen een jaarlijkse contributie, die 50% bedraagt van de contributie voor een 
 lid. 

 - “Jeugdleden” hebben de leeftijd tot en met 20 jaar. Zij hebben onbeperkt speelrecht en kunnen gebruik 
 maken van alle faciliteiten van de Golfclub Holthuizen en deelnemen aan de voor hun categorie 
 georganiseerde wedstrijden. Zij betalen afhankelijk van hun leeftijd een jaarlijkse contributie. Voor 
 “jeugdleden” is tot en met 17 jaar toestemming van ouders of voogd nodig om aangesloten te kunnen 
 worden bij de vereniging. 



 -  “Proefleden”  is een categorie speciaal voor startende golfers. Zij kunnen onbeperkt gebruik maken   
 van de faciliteiten van de Golfclub Holthuizen en, krijgen een aangepast lespakket aangeboden, dat 
 opleidt voor EGA handicap 54. Het proeflidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 6 
 maanden. Zij betalen hiervoor een éénmalig bedrag, dat door het bestuur wordt vastgesteld. Het bestuur 
 van de Golfclub Holthuizen kan in het kader van ledenwerfacties de voorwaarden en bedragen voor 
 “proefleden” aanpassen. 

 - “ Studentenlidmaatschap”. Studenten, lid van de G.A.G.V. PITCH, kunnen onbeperkt gebruik maken 
 van alle oefenfaciliteiten van de Golfclub Holthuizen. Wanneer een lid van PITCH zich tevens aansluit bij 
 de Golfclub Holthuizen, tegen betaling van de contributie van een “jeugdlid” t/m 20 jaar, kan hij/zij tussen 
 1 april en 1 oktober na 16.00 uur en van 1 oktober tot 1 april onbeperkt de baan in. In alle andere 
 gevallen betalen de PITCH-leden een beperkte contributie op jaarbasis en kunnen zij tegen een 
 gereduceerde prijs een greenfee kopen. Deze bedragen worden vastgesteld door het bestuur van 
 golfclub Holthuizen. Studenten, niet lid van Pitch, kunnen afhankelijk van hun leeftijd, gebruik maken 
 van de categorie juniorleden/jeugdleden. 

  - “T-leden” is voor de categorieën oud-leden, die niet meer spelen maar toch verbonden willen blijven 
 aan de vereniging. De “T-leden” betalen contributie, vastgesteld door het bestuur, en ontvangen hiervoor 
 2 greenfee-vouchers voor 9 of 18 holes. 

 - “Ereleden” worden benoemd door de ALV op basis van hun verdiensten voor de Golfclub Holthuizen. 
 Ereleden hebben geen verdere rechten en plichten. 

 - “Handicap geregistreerde leden”. Voor deze categorie verzorgt de Golfclub Holthuizen de 
 handicapregistratie. Zij zijn hiermee aangesloten en verzekerd bij de NGF. Zij kunnen onbeperkt 
 gebruik maken van de oefenfaciliteiten van de Golfclub Holthuizen en kunnen deelnemen aan de 
 inloopwedstrijden van de vereniging en andere wedstrijden waarvoor zij worden uitgenodigd. Tevens 
 ontvangen zij 2 vouchers voor 9 of 18 holes. Zij betalen hiervoor een jaarlijkse contributie, die wordt 
 vastgesteld door het bestuur. 

Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur 
artikel 6 
Het bestuur gaat pas over tot ontzetting uit het lidmaatschap op basis van art 5 lid 4 van de Statuten van de 
vereniging nadat een advies hierover is ontvangen van de tuchtcommissie, die betrokkene heeft gehoord of 
althans de gelegenheid heeft geboden om zijn of haar verhaal te doen. 
 

Taak en bevoegdheden van het bestuur 
artikel 7 

1. Aan het bestuur is opgedragen het besturen van de vereniging. Het is verantwoording schuldig aan de 
algemene ledenvergadering. Het is bevoegd alle maatregelen te nemen of voor te schrijven die het 
nodig acht, mits deze niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement. Het schrijft de 
algemene ledenvergadering uit en is belast met het uitvoeren van de besluiten door de algemene 
ledenvergadering genomen. Het bestuur bestaat normaal gesproken uit een voorzitter, penningmeester, 
secretaris en overige bestuursleden. Zie artikel 8 Statuten. 

2. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en treedt op als voorzitter van de algemene 
ledenvergadering. Indien zowel de voorzitter als diens plaatsvervanger afwezig zijn, wijst het bestuur 
een voorzitter uit hun midden aan voor het leiden van deze vergadering. 

3. De secretaris notuleert de vergaderingen. Hij verzorgt de briefwisseling van de vereniging en verder alle 
aankondigingen, oproepingen en mededelingen, die uit naam en in overleg met het bestuur gedaan 
worden. Hij draagt zorg voor een verantwoord archiefbeheer. In dit archief worden alle officiële stukken 
van de vereniging bewaard en tevens die stukken, die door het bestuur geacht worden daarvoor in 
aanmerking te komen. Hij stelt ieder jaar een jaarverslag samen, dat ruim voor de jaarvergadering aan 
het bestuur wordt gepresenteerd. Het bestuur kan hem voor de uitvoering van zijn taak assistentie ter 
beschikking stellen. 

4. De penningmeester draagt zorg voor het geldelijke beheer van de vereniging. Hij ontvangt alle 
inkomende gelden en contributies, doet alle betalingen en houdt nauwkeurig boek van alle inkomsten en 
uitgaven. Hij maakt jaarlijks een begroting op van inkomsten en uitgaven en zo nodig een 
investeringsbegroting. Deze begrotingen zullen in een algemene ledenvergadering worden voorgelegd. 
Voor de uitgaven buiten de goedgekeurde begrotingen om, heeft de penningmeester machtiging van het 
bestuur nodig. De penningmeester legt in een algemene ledenvergadering rekening en verantwoording 
van zijn beheer af. Na goedkeuring der cijfers kan de penningmeester décharge worden verleend. Het 
bestuur kan hem voor de uitoefening van zijn taak assistentie ter beschikking stellen. 



5. Bij ontstentenis, belet of afwezigheid van de secretaris en/of van de penningmeester kan het bestuur uit 
de overige bestuursleden tijdelijk een vervanger aanwijzen. Bij langdurige ontstentenis kan het bestuur 
ook een lid, geen lid van het bestuur zijnde, met de waarneming belasten. 

Besluitvorming 
artikel 8. 

1. Besluitvorming binnen het bestuur geschiedt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. 
2. Om bindende besluiten te nemen dient tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig te zijn. Zijn 

deze niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarop 
geen bepaald aantal bestuursleden aanwezig behoeft te zijn. 

3. Zo mogelijk worden de bestuursleden minstens een week tevoren en steeds onder opgave van de te 
behandelen punten ter vergadering opgeroepen. 

Verkiezing bestuursleden 
artikel 9 

1. Jaarlijks treden bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, zodanig dat van de 
voorzitter, secretaris en penningmeester er telkens slechts één aftreedt. De afgetreden bestuursleden 
zijn terstond herkiesbaar. 

2. Bestuursleden mogen geen zakelijke belangen hebben en/of verkrijgen bij de golfsport voor zover dit 
schadelijk is voor de exploitatie van de golfbaan Holthuizen te Roden. Zij zijn alsdan niet benoembaar 
dan wel dienen hun functie ter beschikking te stellen. 

Contributie en financiële bijdragen 
artikel 10 
Ieder lid en of aangeslotene, zoals beschreven in art. 5 van dit reglement, heeft jegens de vereniging financiële 
verplichtingen, die zijn uitgewerkt in “ Het regelement financiële verplichtingen Golfclub Holthuizen 2020”. 

Commissies 
artikel 11 
Het bestuur kan delen van zijn taak overeenkomstig artikel 18 van de statuten opdragen aan personen of 
commissies. De uitwerking hiervan is opgenomen in het “Reglement Commissies 2020 van de Golflclub 
Holthuizen”. 

Aansprakelijkheid/sancties 
artikel 12 
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door leden. Leden zijn gehouden de 
door hen veroorzaakte schade aan eigendommen van de vereniging te vergoeden. De vereniging heeft weliswaar 
een aansprakelijkheidsverzekering, die mede dekking biedt in geval zij aansprakelijk is voor schade veroorzaakt 
door leden, doch de aansprakelijkheidsverzekering van de leden zelf gaat voor. 

Tuchtcommissie 
artikel 12a 
Het bestuur van de vereniging is bevoegd om bij wangedrag van een lid het lid, na advies van de tuchtcommissie 
een straf op te leggen.  
De tuchtcommissie verricht onderzoek na een melding van een lid van de vereniging na constatering van vormen 
van wangedrag en adviseert het bestuur over de op te leggen maatregel.  
 
De taak en werkwijze van de tuchtcommissie zijn uitgewerkt in het “Reglement Tuchtcommissie Golfclub 
Holthuizen 2020”. 
 

NGF Tuchtreglement seksuele intimidatie  
artikel 12b 
Het NGF Tuchtreglement seksuele intimidatie vastgesteld in de NGF ledenvergadering van dd 30 november 2019 
is van toepassing na instemming van de algemene ledenvergadering van de golfclub Holthuizen d.d.: 8 
september 2020 

Slotbepalingen 
artikel 13 
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur, dat hiervan verantwoording aflegt 
op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 



artikel 14 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking direct na de besluitvorming dienaangaande in de algemene 
ledenvergadering van 14 september 2020 

  

  

 


